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جشن سپندارمذگان يا اسفندگان

اما ولنتاين چيست و چه تاريخي دارد؟

در تاريخ باستاني ايران روزي به نام اسفندگان يا

روز ولنتاين به خاطر ولنتاين قديس ( )Saint Valentineبرگزار ميشود .تاريخ اين روز  41فوريه (مصادف با  33يا

سپندارمذگان وجود دارد که همانند روز ولنتاين از بانوان

 32بهمن) بوده که از سنتهاي مسيحي و روم باستان است .برگزاري اين جشن از غرب تقريباً به تمام دنيا و حتي ايران
گسترش پيدا کرده است .نوشتههاي ميگويند که تاريخچه دقيقي از اين روز در دسترس نيست ولي آنچه مسلم گشته اين

(زنها و دخترها) تقدير ميشود.

است که اين روز با افسانه درآميخته است .مطابق با يکي از معروفترين افسانهها ،در روم باستان در سدهي سوم ميالدي

سپندارمذگان بسيار کهنتر از روز ولنتاين است .اين روز در

(زمان فرمانروايي کلوديوس دوم) کشيشي به نام ولنتاين زندگي ميکرده است .فرمانروا بر اين عقيده بود که مردان مجرد

تاريخ ،پنجمين روز اسفند بوده که برابر با  32فوريه

مبارزان بهتري هستند .از اين رو ،کلوديوس دوم ازدواج مردان جوان را ممنوع کرد تا از آنها در ميدانهاي نبرد استفاده

است ،ولي برخي  32بهمن (يا  71فوريه) را سپندارمذگان

کند .کشيش ولنتاين اين حکم از سوي کلوديوس دوم را ناعادالنه تلقي کرد و از اين رو سربازان جوان و دختران محبوبشان

ميدانند.

را مخفيانه به عقد يکديگر درميآورد .سرانجام فرمانروا به اين امر پي برد و حکم اعدام کشيش ولنتاين را صادر کرد .به

اين دوگانگي به خاطر محاسبات سال خورشيدي نوين ايراني

همين ترتيب ،براي گراميداشت چنين عمل نيکويي ،روز ولنتاين وجود دارد.

( 223533روز) بوده که در آن همهي برجها  23روزه نيستند.
از اين رو ،اين افراد براي تصحيح روز سپندارمذگان ،آن را
 2روز پيش بردهاند .به هر حال ،صفحه اسفندگان سايت
ويکيپديا اين کار را نادرست عنوان کرده است.
«ولي با توجه به تغيير ساختار تقويم ايراني در زمان خيام
که پس از ابوريحان ميزيست ،و سي و يک روزه شدن
شش ماه نخست سال در گاهشماري ايراني ،بعضي منابع
به اشتباه تاريخ ذکر شده را نيز  2روز به عقب آوردهاند که
اين کار نادرست است .زيرا طبق منابع کهن و همانطور که
از نام آن پيداست اين جشن به روز اسپند يعني پنجمين روز
ماه از ماه اسفند اشاره دارد».
آيين سپندارمذگان
ابوريحان بيروني ميگويد که سپندارمذ (اسفندارمذ)
پشتيبان و نگهبان زنان پارسايي است که همسران خود را
دوست دارند.
به همين مناسبت در اين روز مردها به زنها هديه داده و
اين روز را جشن ميگرفتند .عالوه بر دريافت هديه ،در اين
روز ،حرف حرف زنها بود و مردها تبعيت ميکردند.

اهميت گل و گياه به عنوان هديه
وقتي به کسي گل هديه ميدهيد ،پيش افراد شما فردي باهوشتر و جذابتر خواهيد بود! درست است ،هنگامي که در محل کار به همکاران و مشتريان خاص خود گل ميفرستيد ،شما
را شخصي باهوش ،عاطفي و باالتر از رقيبانتان ميشناسند .به عالوه ،چون طرف مقابل با اين هديه از سوي شما تحت تاثير قرار گرفته است ،ميتوانيد شبکه ارتباطي بهتري با او برقرار کنيد
و موفقيت روزافزوني به دست آوريد .دکتر روانشناس ادکاف (از دانشگاه هاروارد) بيان ميکند گلها مردم را شاد ميکنند .او پيش از پژوهش فراوان به اين نتيجه رسيده است که اگر شما يک
گلدان گل در صبح ببينيد ،اعتماد به نفس شما در آن روز به مراتب بيشتر از ساير روزها است و به تبع آن اضطراب کمتري در محل کار خواهيد داشت .مکانهايي که در آنها گل وجود
دارد احساسي مثبت به افراد انتقال ميدهند .گلها بدون اينکه سخن بگويند ،به افراد خوشآمد گفته و فضايي دوستانه تشکيل ميدهند.

